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É com enorme prazer que a Moneris através do seu 
Centro de Competências para a agricultura lança a 
1.ª edição do Anuário Agrícola, pretendendo este 
tornar-se uma ferramenta de referência no setor 
agrícola.

O setor agrícola nacional continuou, ao longo 
do ano 2018, a dar provas do seu potencial e 
desenvolvimento, limitado pelas condições clima-
téricas adversas, nomeadamente, por um outono 
extremamente quente e seco, um inverno seco e 
frio, destacando-se nesse período os cereais que 
aumentaram a sua produção em + 8,5 % face ao 
período homólogo.

A primavera foi muito chuvosa e o verão normal, 
embora agosto tenha atingido as temperaturas 
mais elevadas desde os últimos 88 anos, pelo que, 
as culturas de primavera-verão foram substancial-
mente afetadas devido às condições meteorológi-
cas na altura das sementeiras e da floração, tendo 
registado uma diminuição generalizada. No setor 
animal não se registaram mutações significativas. 

A campanha agrícola 2017/2018 foi marcada pelo 
decréscimo das principais superfícies agrícolas 
cultivadas com culturas temporárias e por quebras 
generalizadas das produções, saldou-se por um 
crescimento nominal da produção do ramo agrícola, 
consequência de um aumento dos preços base.

O setor continua a enfrentar desafios prementes, 
nomeadamente, ao nível da produção, onde a 
escassez de mão-de-obra, as condições climatéricas 
aliadas a temáticas ambientais e de sustentabili-
dade que potenciam e ou condicionam fatores de 
produção, carecem de uma intervenção de técnicos 
especializados, redefinindo estratégias futuras 
e projetando as necessidades tecnológicas e de 
investigação por forma a dar resposta às necessi-
dades do mercado. As fundações da futura PAC aí 
nasceram e caminham de braço dado com a deno-
minada agricultura 4.0. Ora, é este mesmo mercado 
que exige dia após dia aos agricultores que estejam 
preparados para lidar com os desafios operacionais, 
mas também financeiros e de gestão, conciliando 
dessa forma as necessidades da organização e a sua 
capacidade de resposta às factuais imposições dos 
consumidores e parceiros de mercado. 

É com extremo empenho que nos dedicamos 
diariamente a este setor, tendo sempre no nosso 
horizonte as necessidades dos players do setor. 
É nesse âmbito que aproveitamos para agradecer 
o enorme contributo que os mesmos deram esta 
iniciativa, sendo prova disso os importantes teste-
munhos presentes neste anuário.

Os nossos agradecimentos a todos quantos cola-
boraram neste trabalho e o tornaram possível.

Rui Almeida 

CEO Moneris 

 

João Gomes 

Partner / Responsável pelo Centro 

de Competências da Agricultura
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Como em tudo, a mudança quer-se eficaz, pelo 
que o compromisso da nova PAC, centrar-se-á na 
simplificação, modernização e num maior apoio à 
agricultura baseada no conhecimento, com foco 
no meio ambiente e alterações climáticas, mas 
também com uma distribuição mais justa e eficaz 
dos apoios. Esta redistribuição mais justa e equi-
tativa, é crucial, visto que, os pagamentos diretos 
representam uma importante rede de segurança 
para o rendimento agrário, o qual ainda se man-
tém baixo em comparação ao resto da economia, 
assegurando ao mesmo tempo, uma equidade de 
preços para o consumidor. 

O desenvolvimento rural e aplicação de novo 
sistema de pagamentos diretos, continuarão a 
ser os elementos prioritários e basilares da nova 
PAC, sendo que, os financiamentos à investigação 
e inovação, desenvolvimento rural e bio econo-
mia, deverão registar um aumento das taxas de 
co-financiamento nacional. A nova PAC tem como 
principais objetivos, melhorar a competitividade e 
orientação para o mercado, minimizar o impacto das 
alterações climáticas, incremento da proteção da 
biodiversidade, apoiar a renda agrícola e a resiliência 
das explorações, bem como, o desenvolvimento 
sustentável e gestão dos recursos naturais.

A nova PAC consubstancia um impacto positivo 
no emprego, crescimento e redução da pobreza 
nas zonas rurais, sendo que estes desígnios serão 
conseguidos à custa da implementação dos pilares 
prioritários da futura PAC, como sejam, enfoque 
no apoio aos jovens agricultores, conhecimento, 
inovação científica e incremento da aplicabilidade 
da tecnologia às culturas e ao mundo rural, viabili-
zando a resiliência das explorações agrícolas con-
substanciada no incremento do financiamento 
à investigação. 

É neste contexto que se posicionará o aumento 
da competitividade da União Europeia, conver-
tendo-se os agricultores e as suas explorações 
em exportadores reconhecidos de produtos 
agro-alimentares de alto valor acrescentado, 
contribuindo para a estabilização do rendimento 
num contexto de volatilidade de preços e rendas 
agrícolas. 

A União Europeia estabeleceu ademais uma ampla 
lista de objetivos veiculados a diversos tipos de 
intervenção sobre o ar, água, solo e biodiversidade, 
instrumentalizando a PAC pós-2020 como veículo 
indutor do reforço da proteção do meio ambiente 
e da mitigação da ação climática.

Não será descabido concluir, que os agentes e toda a 
envolvente do meio agrícola espera que a nova PAC, 
venha reforçar os instrumentos e apoios disponíveis 
no contexto da atual PAC, os quais, em alguns casos 
se revelaram claramente insuficientes e redundantes 
no esforço de crescimento dimensional e financeiro 
dos agentes económicos que operam no setor. 
Esta espectativa não está somente alicerçada na 
questão dos apoios, mas sobretudo na criação 
de condições para que o setor possa claramente 
autonomizar as suas ações tendo em conta a 
sustentabilidade aliada às questões climáticas e 
ainda as exigências e pressões diárias vindas dos 
clientes, fornecedores, tutela e outros. 

António Dias 
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	» O ano agrícola de 2017/2018 caracterizou-se meteorologicamente por um outono extrema-
mente quente e seco, sucessivamente um inverno seco e frio, a primavera muito chuvosa e o 
verão normal, embora agosto tenha atingido as temperaturas mais elevadas desde os últimos 
88 anos. 

	» Na produção vegetal, destacam-se os cereais de outono-inverno que aumentaram a sua produção 
em + 8,5 % face ao período homólogo. As culturas de primavera-verão foram substancialmente 
afetadas devido às condições meteorológicas na altura das sementeiras e da floração, tendo 
registado uma diminuição generalizada, em particular à área de tomate instalado (- 25 %). Nos 
pomares, a quebra foi acentuada, especialmente nas maçãs e pêras - 18 % e - 19 % no total da 
produção, respetivamente. 

	» Ainda assim, os citrinos bateram recordes históricos atingindo 403 mil toneladas, + 8 % face ao 
período anterior. Também a produção de azeite foi superior a 1,1 milhões de hectolitros (abaixo 
de 1,5 milhões em 2017) e a produção de vinho atingiu 5,9 M hl (- 10 %). 

	» No setor animal, produziram-se 892 mil toneladas de carne, aumento pouco significativo. 
O Bovino e o Suíno são quem mais crescem. Já nas aves o frango caiu 3,6 % em volume. 

	» O saldo da balança comercial dos “Produtos agrícolas e agroalimentares (exceto bebidas) 
totalizou - 3705,8 milhões de euros, o que corresponde a um aumento do défice em 80,0 
milhões de euros face ao ano anterior. 

	» Neste contexto, a campanha agrícola 2017/2018 foi marcada pelo decréscimo das principais 
superfícies agrícolas cultivadas com culturas temporárias e por quebras generalizadas das 
produções, saldou-se por um crescimento nominal da produção do ramo agrícola, conse-
quência de um aumento de 2,1 % dos preços base. 

	» No setor florestal, a espécie mais arborizada em 2015 era o eucalipto com 25,7 % de total de 
área arborizada, 23,6 % de sobreiro e 20,6 % Pinheiro Bravo. As exportações de papel e cartão 
superaram + 1961,6 milhões de euros e a cortiça 1066,6 milhões de euros em 2018, tendo 
aumentado + 6 % e 8 % face a 2017, nas suas exportações. O saldo da balança comercial dos 
“Produtos do setor florestal” atingiu 2592,4 milhões de euros, o que corresponde a um aumento 
do excedente em 79,5 milhões de euros face ao ano anterior. 

	» Portugal manteve-se autossuficiente nas produções de leite, ovos, azeite, vinho arroz e tomate 
e deficitário nos restantes produtos agrícolas, carnes, cereais (exceto arroz), batata. Esta 
conjuntura teve reflexo na balança comercial, aumentando o défice face a 2017 fixando em 
3705,8 (não considerando as bebidas).

Dados principais - Campanha 2018
Setor Agrícola em Portugal

Fonte: INE, Banco de Portugal, Observador, Agroportal Fonte: Eurostat, PorData, INE
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CULTURAS AGRÍCOLAS, 
PRODUÇÃO CARNE E OVOS

APENAS 8% 
DA ÁREA 
ARDIDA
FACE A 2017

PREÇOS

2,1%

Inverno seco e Primavera 
fria e chuvosa contribuíram 
para as quebras generaliza-
das na produção

5,9 M hl 
Vinho

19,8 hl 
Leite

4,2%

10,6%

1,1 M hl 
Azeite

26%

EU 28 PAÍSES

226 656,4

1,6%

M €
0,5% (17)

20 067

5%

Empregados
> 70% homens

3942,8 M €

2,3%

VALOR ACRESCENTADO 
BRUTO

EMPREGO

Crescimento em termos reais 
devido ao aumento dos preços

7%

2,5% (17)

2,6% (17)

(Roménia, Bulgária, Grécia 
e Polónia, acima dos 10%)

633 131 empregados

9.º país

HECTARES 
CULTIVADOS

3642

2,1% EU
72% PEQUENAS PROPRIEDADES

94% PROPRIEDADES FAMILIARES

Decréscimo das áreas cultiváveis 
com culturas temporárias 
e quebras generalizadas 
na produção



A evolução tecnológica está a mudar a vida das 
organizações, empresas, clientes e trabalhadores 
em todas as vertentes. Esta revolução, denominada 
4.0 está a chegar de uma forma muito rápida ao te-
cido empresarial português, setor agrícola incluído. 
Como é óbvio, esta questão é multidimensional e não 
poderá ser vista e tratada de uma forma superficial 
pelos agentes económicos dos diferentes setores, 
sem envolverem a Administração Pública, o setor 
educacional e as empresas, no fundo, operando toda 
a sociedade uma revolução conjunta com desígnios 
semelhantes.

No setor agrícola é usual referimo-nos à “agricul-
tura 4.0”, que não é mais do que um conjunto de 
tecnologias digitais inovadoras e integradas entre 
si, através de sistemas, equipamentos e softwares 
que otimizam a produção agrícola, em todas as suas 
fases. A investigação tecnológica tem evoluído de 
uma forma exponencial e deverá continuar a marcar 
os próximos anos, via internet móvel, inteligência 
artificial, tecnologia cloud e análise e tratamento 
de grandes volumes de dados, o que obviamente 
trará soluções altamente disruptivas aos diferentes 
setores da economia, onde se incluiu como é óbvio 
a agricultura.

Os exemplos são variados e podem ir desde a simples 
digitalização dos processos de produção e mecani-
zação dos equipamentos utilizados no campo, como 
a operações e decisões passam a ser orientadas com 
base em dados obtidos do clima, da terra, dos animais, 
das plantas, entre outros. Ou então, a processos mais 
complexos, como sejam diferentes equipamentos 
e dispositivos conectados entre si permitindo 
obter sinergias entre profissionais e organizações 
e trabalhando sobre dados recolhidos que permi-
tem optimizar o processo produtivos.

As novas ferramentas digitais e tecnológicas vêm 
modificando e otimizando todas as etapas do ciclo 
produtivo, traduzindo-se isso em maior produti-
vidade, redução de gastos, agilidade, segurança 
alimentar e sustentabilidade. No fundo essa visão 
tem como objetivo orientar o agricultor nas suas 
decisões e ao mesmo tempo optimizar e melhorar 
a produção assente em pilares, como a gestão de 
dados, utilização de novas ferramentas e técnicas, 
profissionalização e sustentabilidade. Para tal, 
utilizam-se alguns métodos, como sejam: Análise 
do clima, Drones, GPS, Telemetria, Pulverização, 
Sensores, SIG (Geographic Information System) 
e Biotecnologia.

O futuro do setor agrícola apresenta inúmeros 
desafios, mas também preocupações, destacando-
-se a escassez de recursos naturais, as alterações 
climatéricas, a demografia e o desperdício de 
alimentos. Estima-se que até 2050 será necessário 
produzir mais 70 % do que a quantidade de alimen-
tos que já produzidos atualmente, o que é preocu-
pante. Logo, espera-se que a evolução tecnológica 
seja capaz de tornar as operações no campo mais 
precisas e eficientes, reduzindo a aplicação de 
água, pesticidas e fitossanitários com a ajuda 
de sensores, equipamentos, softwares e outros 
componentes, aplicando-se apenas as quantidades 
mínimas necessárias em áreas bem demarcadas 
e específicas, pelo que a Agricultura 4.0 desempe-
nhará obviamente um papel fundamental.

Cecília Gaspar 

Diretora (Financeira)

Agricultura 4.0

Vasco Cunha
Ex-Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar 
Administrador da Agrogarante 
Responsável pelo setor AGRO no Millennium bcp

Tudo indica que o ano em curso apresentará, de uma 
forma geral, excelentes resultados em várias das filei-
ras essenciais para a agricultura portuguesa e, exten-
sivamente, para o setor primário (com a silvicultura 
e a pecuária).

Naquilo que está à sua mercê, o agricultor português 
domina cada vez melhor os factores de produção, 
gere com método e inova com os recursos disponí-
veis, explora com resultados as potencialidades da 
tecnologia e da ‘agricultura de precisão’, percepciona 
bem toda a cadeia de valor.

Aquilo que constato é um espírito profissional de 
sensatez, seriedade e de progresso assinalável. 
A iniciativa empresarial, a diversificação da produção 
e a abertura de novos mercados contribuem para 
isso. Os resultados, há vários anos, comprovam-no.

É por isso importante olhar para o futuro próximo 
com confiança!

Até final do ano deverão registar-se progressos nas 
negociações do próximo quadro plurianual da Política 
Agrícola Comum. Precisamos de um bom acordo para 
ultrapassar a actual proposta que nos reduz a capaci-
dade de investimento do segundo pilar.

Por outro lado, a forte expetativa no desenvolvimento 
do regadio e no cumprimento do seu calendário, quer 
no Alqueva quer genericamente por todo o país, às 
quais se associam alguns projectos em maturação - 
como o ‘Mais Tejo’ - são razões promissoras que 
permitem encarar novas perspectivas.

A progressiva consciencialização do desafio que cons-
tituem as alterações climáticas, bem como das difi-
culdades que daí decorrem, colocam opções decisivas 
e necessitam do envolvimento e da participação de 
uma nova geração.

O rejuvenescimento da agricultura portuguesa ainda 
está por cumprir. A incapacidade de representativida-
de de algumas estruturas comprometidas com o seg-
mento e a necessidade de uma acção definitivamente 
articulada com o desenvolvimento rural, no interior do 
país, constituem uma ambição estrutural.

Porém, falta ultrapassar alguns fantasmas… 
De quando em vez, o setor primário é atacado por vozes 
que, na maior parte das vezes, não têm autoridade nem 
técnica nem científica para suportar argumentos. 
Contra isso só há uma resposta: informação!

Uma perspectiva positiva!
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Hortícolas

	» A maior parte das culturas, 
registou na última campanha 
uma evolução negativa, 
devido às más condições 
climatéricas e à redução de 
superfície plantada.

	» As culturas de cereais de 
verão, nomeadamente 
Milho e Arroz, foram muito 
afetadas na altura das 
sementeiras. 

	» A produção de hortícolas 
diminui globalmente, - 1 % 
do total produzido, fixando 
926 mil toneladas.

745,1

713,9

179,8
160,6

Milho p/ grão

> 88 % dos cereais

Arroz Cevada Trigo mole Aveia Triticale Centeio Trigo duro

55,3 49,6 50,3 56,6
45,9 55,8

25,8 28,2
14,4 16,7 9,3 11,2

-4,2% -10,6% -10,3% +12,5% +21,6% +9,3% +15,7% +19,6%

2017 (k ton)

2018 (k ton)

253,4

2017 (k ton)

2018 (k ton)

97,2
103,7

92,0 91,6

75,7 79,2

Tomate
fresco

> 50 % das hortícolas

Cenoura Couve-
-repolho

Abóbora Melão Cebola Alface Pimento Couve-
-brócolo

Couve-
-lombarda

Grelos Outras
hortícolas

74,8 72,7

39,6

57,2
64,2

54,0 56,3
45,2

58,5

38,1 37,1 36,9
32,2 33,6 29,8 30,6

285,3
-0,5% -2,8% -16,0% -19,7% -34,9% -0,4%+6,6% +4,6% +44,4% +4,3% +2,7%

Cereais para grão

Culturas Temporárias

Fonte: INE, Agrotec

	» Em 2018, devido às chuvas tardias durante a primavera, as sementeiras 
de milho iniciaram-se no mês de Maio.  

	» A superfície de milho cultivada diminuiu pelo 4.º ano consecutivo e a 
tendência deverá manter-se. Segundo dados da Anpromis, a superfície 
plantada caiu quase 24 %, nos últimos 10 anos, 30 % Milho de Grão 
e quase 10 % Silagem. 

	» Ainda que a produção tenha diminuído, o índice de produtividade 
aumentou, 8,56 ton/ha no milho de grão.

Milho 

88,6

68,9

86,5

68,0

83,4

63,8

2016

157,6 154,5 147,2

2017 2018

-3,4% Milho de silagem (k ha)

Milho p/ grão (k ha)

SUPERFÍCIE PLANTADA MILHO SUPERFÍCIE PLANTADA
NA EUROPA

PRODUÇÃO MILHO

24%

14%

9%

9%

6%

6%

32%

2018

Roménia

França

Hungria

Sérvia

Polónia

Itália

Restantes

€ / 100 kg

16,7 16,7 17,3

2017 2018 2019

+1,7%

710,6 8,02

2727,4

3438,1

745,1

2466,8

3212,0

713,9

2419,8

3133,6

2016 2017 2018

8,61 8,56

-6,6% -2,4% Milho de silagem (k ton)

Milho p/ grão (k ton)

Produtividade milho p/grão 
(ton/ha)

Fonte: INE, Agrotec, Eurostat

Silagem Grão

94%

6%

72%

28%

43%

57%
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Os produtores de milho atravessam um momento de 
incerteza.

Existe um conjunto de desvantagens comparativas 
que tornam muito difícil acompanhar preços dos 
principais produtores mundiais como Brasil, Ucrânia, 
Argentina, Estados Unidos…

Sabemos de antemão que as nossas condições naturais 
não são as mais favoráveis para esta cultura. O clima 
(é imprescindível regar), os solos pouco profundos e 
com pouca matéria orgânica, uma estrutura fundiária 
muito dividida.

Por outro lado as regras na UE também afetam 
a competitividade. Dispomos de muito menos maté-
rias ativas utilizáveis para o controle da cultura, não 
podemos utilizar a quase totalidade das inúmeras 
variedades transgénicas que são utilizadas nos países 
principais produtores.

A produção vai sobrevivendo, resultado de níveis de 
produtividade excelentes e impensáveis há uns anos 
atrás e, sendo fortemente deficitários, dos custos de 
transporte de milhos provenientes de outros países. 
Em algumas situações “acodem” ainda os direitos 
niveladores praticados na UE para milhos com origem 
de países terceiros.

Tudo somado, as áreas vêm sendo reduzidas - de 
forma praticamente continua - desde 2013, abrindo 
caminho a novos sistemas culturais melhor remune-
rados como o olival ou o amendoal, predominante-
mente no centro e sul do país. 

O futuro dos produtores de milho europeus depende 
muito de decisões políticas que se venham a tomar. 
Ou se defende a produção na UE, sendo que nesse 
contexto o nosso país é eficiente, ou as áreas con-
tinuarão a reduzir progressivamente em Portugal. 
Tenderão provavelmente para as necessidades de 
milho destinado a outras utilizações, que não ração 
para animais, eventualmente com capacidade para 
valorizar um produto que é de indiscutível qualidade. 

Mas não quero crer que países em que a agricultura 
é um fator de ordenamento e coesão territorial 
e em que o milho tem um papel de destaque muito 
enraizado como França, Alemanha, Itália, etc. venham 
a reduzir significativamente a sua área cultivada. 
Seria, para estes países, uma radical alteração não só 
económica mas também ambiental e até cultural. 
Até as fabulosas imagens da volta à França em bicicleta 
sofreriam um forte revés. Brincadeiras (ou talvez não) 
à parte creio que o protecionismo ao milho europeu 
se manterá.

Pedro Torres
Valinvest / Agroglobal

Situação atual da produção de milho

	» A campanha de 2018 sofreu 
uma queda na produção, 
em - 10 % face ao período 
homólogo, sobretudo pelo 
receio de falta de água nas 
regiões do Sado, pelo que as 
sementeiras iniciaram-se mais 
tarde. 

	» Em Portugal, cultivam-se cerca 
de 30 000 hectares de arroz, 
repartidos maioritariamente 
pelos Vales do Mondego 
(6000 ha), do Tejo e Sorraia 
(14 300 ha) cerca de 50 %, 
do Sado (9000 ha) e ainda 
em regadios privados um 
pouco por todo o sul do 
país. Portugal é também 
autossuficiente em arroz. 

	» Na Europa, Itália e Espanha 
mantêm-se líderes de 
produção de arroz, ainda 
que Portugal seja o maior 
consumidor de arroz per 

capita (15 / 16 kg / per capita).

Arroz

PRODUÇÃO DE ARROZ PREÇOS ANUAIS NO PRODUTOR

ha

ton

2016 2017 2018

160 648
29 350

179 777
28 944

169 289
29 149

+6,2% -10,6%

27,4 27,7 31,2

2017 2018 2019

€ / 100 kg

+6,7%

IMPORTAÇÕES 
E EXPORTAÇÕES EM 2018

160,2
83,8

-76,4

ton (2017)

Importações Exportações

Saldo

Fonte: INE, Agrote,Ricepedia, FIPA

País Área 

(1000 ha)

Produção 

(1000 Tn)

Produtividade 

(Tn / ha)

Itália 240 1500 6,3

Espanha 120 915 7,6

Grécia 35 250 7,1

Portugal 30 185 6,2

França 22 132 6,0

Roménia 12 50 4,2

Bulgária 10 35 3,5

Hungria 3 10 3,3

Total Europa 472 3077 6,5

REPARTIÇÃO DE ÁREAS DE ARROZ 
SEMEADAS E PRODUÇÃO
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	» A produção de tomate caiu em + 25 %, resultado de uma 
diminuição da área instalada. Estes resultados devem-se 
sobretudo ao abandono da cultura devido ao risco 
associado e sobretudo pelos fortes danos causados no 
período passado. Ainda assim, o índice de produtividade 
foi muito semelhante à campanha passada. 

	» O tomate para indústria é a cultura horto-industrial 
com maior importância económica em Portugal. Cerca 
de 95 % da produção de concentrado de tomate 
é exportada para mercados externos. Nos países 
destino, encontra-se o Reino Unido, Irlanda, França 
e Alemanha. 

	» É importante referir, uma constante evolução da cul-
tura na sua produção e diminuição consecutiva dos 
produtores.

19,5 19,6
14,5

2016 2017 2018

+0,4% -26,0%

Un.: k ha

Tomate (para indústria)

SUPERFÍCIE

Fonte: INE, 1Dados retirados do IFAP

PRODUÇÃO

82,1

1598,4 1650,4
1226,8

2016 2017 2018

84,4 84,8

-25,7%+3,3%

Un.: k t

Produtividade

N.º PRODUTORES1

493

2016

461

2017

378

2018

-23,3%

SUPERFÍCIE PLANTADA

	» Em 2018, a área instalada foi de 33 660 ha (não consi-
derando a área de tomate para indústria), - 3 % face a 
2017, sendo que a produção total foi de 896 mil tone-
ladas. 

	» Note-se que as hortícolas que ocuparam mais área 
foram a couve-bróculo (+ 12 % face a 2017), a abóbora 
e a couve-repolho.

	» Em termos de produção, o tomate fresco e a cenoura 
ocupam, consecutivamente, o 1.º e 2.º lugar, represen-
tando + 20 % do total produzido. 

	» Em termos de produtividade, o Tomate, a Cenoura, 
o Pimento, o Melão e a Cebola têm índices de 76,53,41 
e 35 ton / ha respetivamente.

1,3 1,4

2,1
1,7

2,7 2,8

Tomate
fresco

Cenoura Couve-
-repolho

Abóbora Melão Cebola Alface Pimento Couve-
-brócolo

Couve-
-lombarda

Grelos
(nabo e couve)

Outros

2,9 2,8

1,7 1,6 1,7
1,5

1,9

1,2 1,2 1,3

2,0 2,0

21,9

21,2

0,9

2,9
3,2

2,3

2017 (ha)

2018 (ha)

+3,3% +3,5% +18,1% +12,2% +3,6% +0,3%
-16,3% -3,0% -0,8% -9,9% -23,4%

Fonte: INE, IFAP

PRODUÇÃO

97,2
103,7

92,0 91,6

75,7 79,2

Tomate
fresco

Cenoura Couve-
-repolho

Abóbora Melão Cebola Alface Pimento Couve-
-brócolo

Couve-
-lombarda

Grelos
(nabo e couve)

Outros

74,8 72,7

39,6

57,2
64,2

54,0 56,3
45,2

58,5

38,1 37,1 36,9
32,2 33,6 29,8 30,6

285,3

253,4

+6,6% +4,6% +44,4% +24,6% +4,3% +2,7%
-0,5% -2,8% -16,0% -34,9% -0,4%

2017 (ton)

2018 (ton)

7676 53 28 25 35 35 23 41 11 26 16
Produtividade
(ton / ha) 2018

Hortícolas
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Fonte: INE, Agrotec Fonte: INE, European Comission, Expresso Economia

Olival - Azeite

	» Existiu uma quebra na produção de azeite, não só por 
causa das alterações climáticas, mas também por ser 
um ano contra-safra. A quebra não se regista apenas 
em Portugal, mas a nível mundial, - 5,6 % do total de 
azeite produzido. 

	» Ainda assim, o maior produtor do mundo, Espanha, 
continua a crescer, seguido de muito longe de Itália. 

	» O Alentejo quintuplicou a sua produção, representado 
mais de 75 % da produção nacional.

Valores Mundiais 2018 

(1000 t)

Produção 

(1000 t)

Extra virgem 

(€ / 100 kg)

Virgem 

(€ / 100 kg)

Espanha 1790 (+42%) 221,1 ↓ 199,0 ↓

Itália 179 (-59%) 469,8 ↑ 342,5 ↑

Grécia 185 (-47%) 260,0 ↓ 237,3 ↓

Portugal 101 (-25%) 372,1 (-11%) ↓ 322,49 (-17%) ↓

EU 2266 (+4%)

Mundo 3181 (-5,6%)

AZEITONA PARA AZEITE PRODUÇÃO DE AZEITE

2017 2018

+0,8%

-15,5%

725 368

352 404

858 413

349 703

2,45 2,06 Un.: ha

Un.: ton

Produtividade
de azeitona
para azeite 
(ton/ha)

2016 2017 2018

757 373
1 470 352

1 094 433

+20,2%

0,16

0,17
0,15

+94,1%+94,1% -25,6% +1 Milhão de hl
nos últimos

dois anos

Un.: hl

Por quintal
de azeitona

105k hl
(10%)

820k hl
(75%)

167k hl
(15%)

Culturas Permanentes

PRODUÇÃO

SUPERFÍCIE PLANTADA 

	» A maior parte das culturas, registou na última campanha 
uma queda da produção, marcada pelas condições clima-
téricas. As precipitações intensas na época da floração e 
o excessivo calor no inicio de agosto, provocou situações 
de queima dos frutos. 

	» No entanto, os pomares de citrinos tiveram em 2018, 
uma produção de 403 mil toneladas. 

	» A produção de Maçã e Pêra caíram quase 20%, devido 
às condições climatéricas desfavoráveis.

319,7
344,1

329,4

267,4

202,3

162,5

41,6 46,7 37,7 40,7 29,9 34,2 35,4 34,1

2017 (k ton)

2018 (k ton)

Total Frutos Frescos:
1 M ton
146 mil hectares

+12,1% +8,0% +14,4% +4,0%+7,6%
-18,8% -19,7%

Laranja Maçã Pêra Pêssego Tangerina Castanha Kiwi

17,0 17,5

14,8 14,6

Laranja Maçã Pêra Pêssego Tangerina Castanha Kiwi

12,6 12,5

3,9 3,9
2,4 2,4

36,8
38,9

2,7 2,7

2017 (k ha)

2018 (k ha)
+2,9% +0,1% +0,3% +5,8%

-1,3% -0,4% -3,1%

Produção de frutos frescos
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A moderna olivicultura, por vezes tão criticada com a 
maior ligeireza e ignorância, é hoje uma das culturas 
melhor adaptadas à exploração em regadio, tanto do 
ponto de vista agronómico, como ambiental e econó-
mico, sendo já uma indiscutível riqueza para o País.

Em Portugal, a fileira do azeite conheceu na última 
década um crescimento de enorme realce. O investi-
mento em massa verificado traduziu-se numa assinalá-
vel revitalização deste setor tradicional da agricultura 
portuguesa, não só do lado da produção, como, igual-
mente, no que diz respeito à qualidade do produto, 
sua comercialização e consequente apresentação. Ora, 
isso reflete-se nas elevadas taxas de crescimento em 
toda a cadeia de valor.

O segmento exportador tem revelado um dos com-
portamentos mais dinâmicos de toda a fileira agrícola 
e agroindustrial, colocando, atualmente, Portugal no 
topo dos países que mais exportam a nível mundial. 
As exportações nacionais têm aumentado a um ritmo 
acentuado nos últimos anos, prevendo-se que tal 
crescimento continue a verificar-se no decurso dos 
próximos anos.

De assinalar também o nível de autossuficiência regis-
tado por Portugal na produção de azeitona, na ordem 
de 150 por cento, que, conjugado com a utilização das 
mais modernas técnicas ao nível da maquinaria utili-
zada e toda a proficiência humana instalada, permi-
tem não só situar o setor como uma âncora agrícola 
exportadora, conforme referido, mas também conti-
nuar a posicionar o País como referência produtiva a 
nível mundial e com patamares de qualidade acima da 
média verificada internacionalmente. 

O tempo confirmará o provérbio: “A verdade é como 
o azeite, vem sempre ao de cima”.

Luís Rosado
Olinorte

A importância da olivicultura

Uva - Vinho

PRODUÇÃO DE VINHO

	» Em 2018, as elevadas temperaturas causaram prejuízo 
em quase todas as regiões vitivinícolas; o calor exces-
sivo de Agosto causou “escaldões nos bagos de uva”. 
Também, o aparecimento de míldio e oídio contribuíram 
negativamente para a produção, que atingiu o valor mais 
baixo desde os últimos 10 anos e - 10 % face ao período 
homólogo. 

	» As regiões mais afetadas foram o Minho, Douro e Dão, 
com quebras de 13,21 e 43 %. Já o Alentejo aumentou 
a sua produção em 14 %. Em termos de produtividade, 
Douro e Dão com os valores mais baixos das regiões. 

	» Na Europa, apenas a Grécia acompanhou Portugal na 
quebra de produção.

Região1 2018 (hl) Produtividade

Lisboa 1 169 978 (5%) ↓ 65,0

Alentejo 1 092 575 (14%) ↑ 44,5

Douro 1 092 287 (13%) ↓ 29,6

Minho 759 757 (21%) ↓ 34,6

Tejo 634 886 (2%) − 53,2

P. Setúbal 467 696 (10%) ↓ 65,0

Terras do Dão 178 390 (43%) ↓ 12,3

Fonte: INE, Instituto Vinho e da Vinha, FAO, Organisation Internationale de La Vigne et du Vin 
1 Somatório representa >90% do total do vinho

2017 2018

-10,3%

5884
176 805

6558
176 805

ha

mil hl

Branco

Tinto e rosado

66,5%

33,5%

155,5

803,3 647,8

Importações Exportações Saldo

13,7%

3%
0,8%

França (14,5%)

Alemanha (9%)

Angola (7,7%)

EUA (7%)

UK (7,4%) 	» Itália + 14 % 48,4
	» França + 27 % 46,4
	» Espanha + 26 % 40,9
	» EUA + 2 % 23,9
	» Argentina + 23 % 14,0
	» Alemanha + 22 % 9,8
	» Grécia - 15 % 2,2
	» Mundo + 12 % 279

Produção mundial 2018 
(milhões hl)

Branco: 27%
Tinto: 53%

Branco: 20%
Tinto: 80%

Branco: 23%
Tinto: 77%

Branco: 25%
Tinto: 65%

1,9 M 
hl

1,6 M 
hl

0,5 M 
hl

1,7 M 
hl
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	» Quinta da Lagoalva

A Quinta da Lagoalva produz vinho há mais de cem 
anos. No entanto, foi apenas na década de 80 do 
século passado que passou a comercializar os seus 
vinhos engarrafados. As vinhas foram sendo melho-
radas no sentido de produzir vinhos com maior qua-
lidade, indo ao encontro da expectativa dos consu-
midores, mas em simultâneo aumentando também 
a produção. Como exemplo, temos a instalação de 
sistemas de rega na vinha, introdução de castas 
mais produtivas e dirigidas para as necessidades do 
mercado, plantação com compassos mais pequenos 
e condução das vinhas adaptadas à mecanização 
moderna, entre outras.

Com as melhorias já introduzidas, pretende-se con-
tinuar a inovar mais e melhor, acreditando que seja 
possível mantermos o crescimento da produção.

Nos últimos anos a exportação de vinho português 
tem registado uma subida gradual. Estando Portugal 
inserido numa economia de mercado ao nível global, 
a concorrência é enorme, colocando muitas dificul-
dades à comercialização de vinho, mas o facto de 
produzirmos vinhos com muita qualidade coloca-nos 
muitos desafios.

O crescimento exponencial do turismo em Portugal, 
projetou a notoriedade dos vinhos portugueses no 
plano internacional. Este facto tem-se revelado de 
uma enorme importância para o setor do vinho. 

O mercado norte americano é o mais importante 
para este setor, embora o mercado asiático tenha 
ganho nos últimos anos muita relevância.

O recente tratado de livre comércio entre Mercosul 
e União Europeia, será um desafio importante para 
Portugal no setor do vinho, porque permitirá a sua 
exportação com taxas alfandegárias muito abaixo 
das actuais, tendo como consequência a introdução 
de vinho no mercado sul americano, em particular 
o brasileiro, a preços muito mais baixos com um 
produto de elevada qualidade.

Portugal, sendo um país geograficamente pequeno, 
deverá afirmar-se no mercado internacional pela via 
da qualidade sem descurar a quantidade necessária 
para fornecer, aumentando assim valor acrescentado 
ao vinho. É este um dos maiores desafios para os pro-
dutores de vinho em Portugal, o de seguir a trajetória 
de produção de vinhos de excelência, com muitíssima 
qualidade dirigidos para os consumidores modernos 
cada vez mais exigentes.

João Fonseca 
Quinta da Lagoalva

O setor do vinho em Portugal

Tal como nas demais actividades económicas também 
o vinho navega ao sabor das modas e tendências vele-
jando em águas agitadas que variam de acordo com 
os ditames da época.

A velocidade destas transformações foi acelerada 
pelo modelo social em que vivemos, pelo entusiasmo 
com que abraçamos propostas novas, mesmo num 
universo tão conservador como o setor do vinho que 
conseguiu manter-se afastado dos fenómenos da 
moda durante décadas.

Exemplos destas tendências são aquilo a que se 
convencionou chamar vinhos naturais, biológicos 
e biodinâmicos. Mas também vinhos de graduação 
alcoólica mais baixa ou mesmo vinhos sem álcool, 
vinhos veganos, vinhos sem sulfuroso, sem madeira 
e um sem fim de outros jeitos e feitios que em muitos 
casos não passarão de modas passageiras.

Pouco importa se quem segue estas tendências com-
preende a filosofia inerente a cada proposta, pouco 
importa o cabimento de cada uma destas tendências. 
Em muitos casos infelizmente o mais importante é 
apanhar o comboio, entrar a bordo do sabor do mês, 
abraçar causas que nesse momento têm valor acres-
centado e que geram uma imagem positiva.  
As tendências vêm e vão ao sabor das marés. Algumas 
estão em franca regressão de popularidade enquanto 
outras aparentam estar em franca ascensão na hierar-
quia social do vinho.

A madeira é uma dessas tendências, ou melhor, 
a ausência da sua presença ou, no mínimo, a diluição 
da sua percepção. Se num passador recente se enalte-
ciam os sabores tostados e caramelizados da barrica, 
a presença e peso da baunilha, coco, chocolate e 
demais tiques aromáticos da madeira, hoje a tendên-
cia é fugir do peso destes aromas para apostar em 
vinhos mais discretos e joviais.

Os vinhos naturais, nome que revela alguns tiques de 
superioridade moral ao assumir os restantes vinhos 
como “pouco naturais”, é outra das tendências que 
aparentemente continuará a marcar o futuro próximo. 
A noção de vinhos puros e sem a ilusória mácula dos 
produtos processados é algo que continua a marcar 
pontos mesmo se a sua adaptação para o mundo do 
vinho seja forçada e pouco consentânea com a realida-
de. Agricultura sustentada e sem a presença de produ-
tos de síntese é não só recomendável como proveitoso 
para o ambiente mas a adopção de práticas exagera-
das na adega é frequentemente sinal de vinhos com 
defeitos há muito erradicados.

Uma outra tendência assenta na aposta em vinhos 
mais secos numa fuga declarada aos vinhos marcada 
ou envergonhadamente doces. Mais leves serão igual-
mente as garrafas de vidro, a par com o destaque 
para formas alternativas de vender o vinho. A pegada 
ecológica e a pressão mediática começam a afastar 
consumidores e produtores da utilização dos modelos 
de garrafas de vidro pesadas.

Rui Falcão
Rui Falcão - Wine Consulting

Tendências para um futuro próximo



Concentração no setor agrícola 
e agro-industrial

Nos dias de hoje, a agricultura continua a ser uma 
das mais relevantes indústrias a nível mundial, 
se não a mais relevante, empregando cerca de 
20 % da força de trabalho global. Tal deve-se ao 
crescimento da população mundial e, consequente-
mente, à crescente procura por alimentos e outros 
produtos agrícolas e agroindustriais, vitais para 
o ser humano. Este tipo de produto obviamente 
tem um alto grau de crescimento associado, e que 
continuará a aumentar rapidamente no curto prazo, 
tornando-se num foco de disputa de investimento 
e, consequentemente, num apetecível mercado-alvo 
para os investidores.

Obviamente, o setor agrícola a nível global é 
muito específico, permanecendo fragmentado 
em diferentes geografias, no entanto, afirman-
do-se e consolidando-se através dos respetivos 
intervenientes nas diferentes fases do processo, 
desde o produtor ao consumidor, e também por 
via da entrada de novos investidores no setor, 
que iniciaram um ciclo de consolidação através 
de grandes operações integradas e negócios 
bastante estruturados. Esses players continuam 
comprometidos em fornecer valor à indústria, 
independentemente do tamanho e da forma da 
operação, reformulando e construindo uma nova 
indústria agrícola à escala global, onde enfatizam 
novos modelos de negócios, consolidação dos 
mesmos e, por inerência, uma atividade de Fusões 
e Aquisições muito ativa, por via de diferentes 
modalidades de transações.

É importante, no entanto, referir que para os 
investidores no agronegócio o risco está sempre 
presente uma vez que a cadeia de valor é com-
plexa, a concorrência é agressiva, os mercados 
voláteis, as margens variáveis   e dependentes 
da procura, sem esquecer, naturalmente, que o 
desempenho da produção depende de uma série 
de fatores imprevisíveis, como sejam as condições 
climáticas, ou as pragas. 

A combinação dessas ideias torna possível identifi-
car os fatores mais relevantes que impulsionam 
e são transversais a um processo de Fusões e Aqui-
sições no setor agrícola e agroindustrial à escala 
global, como sejam: a produtividade; o perfil de 
consumo; os canais de distribuição; o preço; 
a segurança, ou os avanços tecnológicos.

João Nunes 

Supervisor 

(Fusões & Aquisições)

Setor Animal
	» Produção de origem animal

	» Bovino

	» Suíno

	» Aves
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Produção de origem animal Bovino

PRODUÇÃO DE CARNE 

CONSUMO DE CARNE EM PORTUGAL 
PER CAPITA 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

PRODUÇÃO DE CARNE DE BOVINO 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 2018 

EFETIVOS BOVINOS: 1000 CABEÇAS

	» “Os Portugueses nunca consumiram tanta carne como em 

2018”, Público 2018.

	» Em 2018, a produção de carne atingiu as 892 mil toneladas, 
fruto do aumento da carne de Suíno e de Bovino, cuja pro-
dução aumentou em + 1,4 % e + 3,1 % face ao ano anterior. 
Já as carnes de capoeira diminuiram a sua produção global, 
resultado da diminuição da produção da carne de frango 
em - 3,6 %.  

	» A produção de ovos aumentou em + 1,1 % face a 2017. 

	» Portugal duplicou as exportações de carne de porco com 
o início de vendas para a China, que representará + 100 M € 
numa primeira fase. 

	» Relativamente ao consumo, Portugal atingiu os maximos 
de kg consumidos per capita + 117 / kg por pessoa. Este 
crescimento é contraditório ao apelo mundial na redução 
de consume de carne para “salvar o planeta”.

	» Em 2018, Portugal produziu cerca de 94 mil toneladas, 
pouco mais de metade (53,8 %) das necessidades do 
consumo do mercado interno, implicando a importação 
de 116 mil toneladas de carne fresca e congelada, num 
valor de 550 milhões de euros. 

	» A produção de Bovino encontra-se sobretudo na região 
do Alentejo com cerca de 777 mil cabeças.

377,9 383,2

317,9
306,4

91,2 94,0

Suíno Frango Bovino Peru Ovino Pato Caprino Outros Carne
(peso limpo)

43,4 46,7

15,8 15,7 10,6 11,3 1,1 1,2 14,4 15,0

889,4 891,5

2017 (k ton)

2018 (k ton)

-0,4%-3,6%+1,4% +3,1% +7,5% +7,2% +2,5% +4,1% +0,2%

1959,4
1978,4

83,3 84,0

Leite Queijo Manteiga Ovos
de galinha

Mel

10,8 10,0

141,2 142,8

32,0 31,1

2017 (ton, leite 1000 l)

2018 (ton, leite 1000 l)

-6,9%-3,0%+1,0% +0,8% +1,1%

113,0
111,0

2015 2016

113,8

2017

117,4

2018

Un.: kg / ano

+5,8% +3,2%

Fonte: INE, Jornal de Negócios Fonte: INE, Jornal de Negócios, Anpromor; * Leiteiras

90,7

2016

91,2

2017

94,0

2018

+1,8%

+0,5%

Un.: k ton

+3,1%

89 809

9555

Fresca
Refrigerada

14 320

1578

Congelada

Exportação (ton)

Importação (ton)

Nota: Maiores consumidores de carne mundial  

> 100 kg / ano, EUA 120 kg, Austrália, Argentina

Grau de auto-aprovisionamento 2018

Preço Vitelo 3-6 meses € / cab

Novilho 6-8 meses € / 100 kg

Novilho 12-18 meses € / 100 kg

53,8 %

435 €

268 €
↑+ 3 %

374 €
↑+ 2 %

315
27 %*

198
14 %*

88
12 %*

777
3 %*

278
33 %*

Açores
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Fonte: INE, IFAP, Diário de Notícias

Suíno

PRODUÇÃO DE CARNE DE SUÍNO EFETIVOS SUÍNOS: 1000 CABEÇAS

	» A produção de carne de suíno aumentou + 1,4 % face 
ao período homólogo e continua a ser a carne mais 
consumida pelos portugueses (44 kg / per capita). 

	» Os suinicultores portugueses fecharam acordo com 
a China, o que lhes permite duplicar as exportações 
e começar a crescer após 3 anos da maior crise que 
o setor atravessou. Prevê-se que numa primeira fase, 
Portugal exporte 1000 ton, faturando 100 M €, e que 
no final do ano podem chegar aos 200 M € de exportação. 

	» Portugal quer ser autossuficiente em Porco até 2030, 
pelo que tem vindo a reduzir as importações. Ainda 
assim, é autossuficiente em 69 % do que consome, 
tendo importado quase 107 mil toneladas de carne, 
das quais 96 % vem de Espanha.

399,7

2016

377,9

2017

383,2

2018

-2,1%

-5,5%

Un.: k ton

+1,4%

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 2018 

106 943

Importação

32 675

Exportação

Un.: ton

Grau de auto-aprovisionamento 2018

Porco € / 100 kg

Leitão € / 100 kg

69 %

325 €
↑- 3 %

155 €
↓- 6 %

O setor bovino reúne todas as hipóteses de cresci-
mento uma vez que Portugal produz tão só 50 % do 
que consome, sendo que as maiores dificuldades 
residem sempre na carência de OP’s fortes capazes de 
concentrar a oferta evitando-se assim um conjunto de 
etapas com os inerentes aumentos de custos e outros.

As perspectivas futuras são boas para o setor, desde 
que a produção esteja organizada e com marcas fortes 
e bem implantadas que aproveitem as caraterísticas 
positivas, em termos de sustentabilidade e das boas 
práticas ambientais, que são apanágio das nossas 
vacadas de extensivo, nomeadamente, as das raças 
autóctones, como é o caso da Carnalentejana. 

Os canais de distribuição e os seus custos de trans-
formação são os seus calcanhares de aquiles! Face 
às importações de carne de bovino de países da UE, 
ou mesmo terceiros, as carnes das raças autóctones 
encontram dificuldades de poder praticar os preços 
que seriam justos e apelativos para os produtores.

Neste caso concreto das raças autóctones, estou 
absolutamente convicto de que sem uma OP forte, 
dificilmente, as carnes deste tipo, poderão atingir 
níveis de produção que se coadunem com as caraterís-
ticas das principais cadeias de retalho, parceiro mais 
indicado, para a venda deste tipo de carne, sendo 
indispensável um espírito constante de inovação 
e de aposta no marketing para que a marca esteja 
sempre presente junto dos principais consumidores.

Os recentes ataques ao consumo de carne de vaca 
por parte do reitor da Universidade de Coimbra 
e do 1.º Ministro, ao decidir tirar dos jantares oficiais 
a carne substituindo-a por peixe, revelaram-se incon-
sequentes, elas sim, por falta de sustentabilidade, 
pelo que entendo, que as mesmas não se refletem no 
consumo regrado, como deve ser, das nossas carnes 
que reúnem todos os requisitos para que não sejam 
inimigas do planeta, antes pelo contrário, pelo que 
não entendo um futuro negro para o crescimento do 
setor em Portugal, desde que, as condições climáticas 
não nos atirem para regimes de seca extrema com 
completa ausência de pastos naturais.

Mas num caso deste tipo, nem vacas nem homens, 
pelo que é mais prudente esquecer este cenário!

Fernando Carpinteiro Albino
Carnalentejana

O futuro do setor bovino

947

886

221

61
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Fonte: INE, Observador, HiperSuper

Aves: Frango, Peru e Pato

PRODUÇÃO DE CARNE

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 
DE CARNE EM 2018

PREÇOS ANUAIS NO PRODUTOR

•	 A produção de carne de capoeira caiu no seu global 20 % 
face ao ano anterior. Esta queda deve-se à redução de 4 % 
na produção de carne de Frango (que ainda representa 
84 % do total das carnes). Já a produção de carne de Peru 
e Pato, aumentou 7 % cada. 

•	 Em termos de preços, o Frango acompanhou a queda 
na produção, a Galinha aumentou + 11 % face ao ano 
anterior e o preço do Peru manteve-se. 

•	 O setor gera uma produção anual bruta acima de 360 mil 
toneladas, emprega mais de 20 mil pessoas e movimenta 
por ano cerca de 900 milhões de euros, representando 
10 % do Bruto Agrícola Bruto Nacional.

4822

Importação

291

Exportação

Un.: ton

85,2%

2016

11,8%

3,0%

353,9

85,5%

2017

11,7%

371,9

84,1%

2018

84,1%

2018

12,8%

364,4

2,8% 3,1%

Frango (k ton) Peru (k ton) Pato (k ton)

Capitação

86 %

42,8 kg 10,2 kg

101,4 %Grau de auto-

-aprovisionamento

OvosCarne de capoeira

84,5 € 31,4 € 135 €

Frango € / Kg Galinha € / Kg Peru € / Kg

- 1 % + 11 % —

A sociedade está cada vez mais preocupada com 
o seu corpo e com o seu bem-estar, ora podemos, 
por isso, arriscar a dizer que a carne de aves está na 
moda. Reconhecida como uma carne magra, quando 
comparada com outras carnes, assume-se mais bené-
fica para a saúde. 

Por outro lado, a carne de aves é uma carne que é 
sujeita a um nível de controle por parte das entidades 
oficiais extremamente rigoroso, o que fornece ao 
consumidor um elevado grau de segurança alimentar. 
Podemos afirmar que nunca algo foi tanto e tão bem 
controlado como agora.

Partindo deste ponto e juntamente com a melhoria da 
qualidade de vida e das possibilidades económicas dos 
portugueses, prevemos que o consumo de carne de 
aves continue a aumentar de forma gradual nos próxi-
mos anos. Neste sentido, vai ser inevitável o aumento 
da produção da mesma, não só pelo atrás descrito 
como também pelo facto de as nossas exportações 
estarem a subir o que é o reconhecimento externo da 
qualidade do produto produzido em Portugal. 

De referir que esta atividade é extremamente 
importante para as regiões do interior onde normal-
mente as oportunidades reais de emprego e futuro 
são mais difíceis. Cria emprego, é sustentável 
ambiental e economicamente e ajuda a fixar jovens 
nestas regiões, combatendo a desertificação do 
interior. É seguramente um mundo de oportunidades 
não só para quem chega de novo à atividade como 
também o é para quem já trabalha nesta área.

No entanto, existem questões para as quais devem ser 
encontradas soluções e questões de sustentabilidade 
ambiental que vão ser determinantes no futuro do setor 
pecuário nomeadamente:

 » As questões ambientais como o uso da água que vai 
estar na ordem do dia. De todas as carnes, é a que 
necessita de menos água para a produção de 1 kg de 
carne. Este facto vai ser absolutamente crítico e fun-
damental no futuro. Em termos de poluição ambien-
tal, também é aquela que mais pode ajudar a baixar 
os índices, uma vez que os dejetos das aves, para além 
de serem sólidos, são totalmente aproveitáveis pelos 
terrenos agrícolas. Existe aqui, toda uma economia 
circular que deve ser potenciada, mais do que tem 
sido nos dias de hoje. Temos que estimular o uso 
deste fertilizante em alternativa aos químicos.  

 » Elevados custos de investimento. Teremos que ter, 
por parte das diferentes entidades, um apoio ainda 
mais efetivo para o aumento da capacidade produ-
tiva, nomeadamente apoios económicos por parte 
do estado e entidades bancárias, não esquecendo 
que devemos agilizar o processo burocrático, como 
licenciamentos e respostas das diferentes entidades 
envolvidas.  

 » Necessidades de pessoal qualificado. Esta é uma 
excelente oportunidade para envolver as nossas 
Universidades e Escolas Profissionais neste projeto.

 
Em jeito de resumo podemos garantir que o setor 
avícola apresenta um elevado padrão de qualidade, 
aliada a uma produção que envolve as comunidades 
locais e, dentro destas, na maior parte dos casos, 
as comunidades do interior, contribuindo para uma 
produção sustentável. económica, social e ambiental.

José Vieira
Diretor Técnico e Produção Avícola 
Soja de Portugal, Avicasal e Savinor

Análise do setor avícola



Sustentabilidade

A sustentabilidade não é uma moda, mas sim 
a garantia dos nossos filhos, netos e bisnetos.
As alterações climáticas, a dimensão de plástico nos 
oceanos e o aumento da temperatura global, fazem 
hoje parte das linhas estratégicas das empresas e 
tem de existir uma revolução na cadeia de valor do 
consumidor, que deve começar pela nossa maneira 
de pensar e agir, evitando sobretudo o desperdício.

Só que a questão prende-se com a gestão e utilização 
dos recursos existentes de uma forma sustentável. 
O foco será produzir melhor, respeitando os limites 
económicos e garantindo a eficiência.

Hoje, os níveis de produtividade têm vindo a melho-
rar, e é algo que conseguimos ver ao longo deste 
resumo agrícola, menor área produzida e melhores 
níveis de produção (excetuando algumas culturas). 
Isto deve-se sobretudo ao avanço da tecnologia 
e às linhas orientadoras globais. No entanto, um 
dos principais fenómenos mais dramáticos, fruto 
das alterações climáticas são as fontes hidrológicas, 
com a relevância de picos de cheias, dificultando 
as produção agrícola.

A agricultura é o principal responsável pelo abas-
tecimento global de comida e um dos pilares de 
biodiversidade do planeta. Garantir a segurança 
alimentar nos próximos anos é um desafio para o 
setor. Segundo dados do INE 2018, o consumo de 
fertilizantes inorgânicos na agricultura tem vindo a 
diminuir, tendo em 2018 diminuído 4,9 % face ao ano 
anterior.

As florestas são fundamentais para a sustentabilidade 
global e cada vez mais, a procura de produtores de 
base florestal é maior e, a expectativa é de que a 
procura anual de madeira triplique até 2050.

Segundo o relatório da ONU, Portugal está entre os 
30 países mais sustentáveis do mundo, ocupando o 
26.º lugar em 126 países avaliados, o que significa 
que estamos num bom caminho.
A escolha por materiais ecológicos e o consumo de 
recursos naturais devem fazer parte dos objetivos 
primários das empresas: escolha de madeira em 
detrimento de plástico e a utilização de materiais 
reciclados, a utilização de fertilizantes naturais, mas 
o desperdício deve ser evitado independentemente 
da escolha do tipo de materiais.

Mas mais uma vez insisto que a grande revolução 
deve estar no compromisso do consumidor pois é 
ele o pilar de todas as estratégias. A Sustentabili-
dade deve começar pela cultura de um país.

Teresa Lemos 

Manager de Risco & Compliance 

(Estratégia)

Setor Florestal
	» Superfície Florestal segundo as espécies

	» Madeira

	» Cortiça

04
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Superfície Florestal segundo as espécies Madeira

SUPERFÍCIE FLORESTAL ARBORIZADA (CONTINENTE) QUANTIDADE DE MADEIRA REMOVIDA 

PRODUTOS DERIVADOS DA MADEIRA 2017

VALORES DE IMPORTAÇÃO DE MADEIRA 

OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS EXPORTAÇÃO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS DO SETOR FLORESTAL 

2010 (1000 ha) 

2015 (1000 ha) 

748
767

696 705

626 614

Eucalipto Sobreiro Pinheiro-
-bravo

Azinheira Pinheiro-
-manso

Carvalho Castanheiro Outras
resinosas

Outras
folhosas

343 342

178 189

65 77
42 47 65 43

185 203

-1,9% -0,4% -33,7%+2,5% +1,3% +6,3% +17,9% +11,1% +9,7%

2016 2017 2018

Hectares ardidos
(1000 ha)

174,1

44,8

541,5

Madeira Papel e
cartão

Pasta de
madeira

Cortiça

1809

2119 2148 2132

1639 1573

198 201

3905 3951

1109 1127

204 209

Madeira Papel e
cartão

Pasta de
madeira

Cortiça

88 103

2017 (k ton) 

2018 (k ton) 

-1% -4%+1% +2% +2% +17% +2%

3B em 2018

1842
1962

988
1067

648 662
209

Papel e
cartão

Cortiça Pasta de
madeira

Madeira

601 637

2017 (M €) 

2018 (M €) 

-6%+2%+8%+6%

Fonte: INE – Dados disponíveis até 2015 Fonte: INE; 1Não existem dados disponíveis para 2018 no INE, pelo que se considerou a média 
de 2015 e 2016, Jornal de Negócios

	» Face à tragédia dos incêndios ocorridos no ano de 2017, o setor 
da madeira prevê duplicar a percentagem de importações nos 
próximos anos. Neste momento, o setor já importa cerca de 30 % 
da madeira consumida. Em 2017, discutia-se a reforma da floresta, 
nomeadamente a medida que previa um travão à plantação de 
eucaliptos e os níveis de importação são resultado dessa mesma 
reforma, pelo que e 2018 permanecemos com uma balança 
comercial deficitária.

Papel reciclado

Painéis de Madeira

Madeira serrada

Papel e cartão

Pastas químicas

Aparas e estilhas de madeira1

7%
9%

9%

18%

23%

35%

11 655

2015

13 082

2016

13 534

2017

+12,2%

Un.: 1000 m3

+3,5%

2015

+40

2016

-95

2017

-136

2018

-137

Un.: M €

Un.: M €

+7,9%

616,4
703,3

736,7

773,5

76+3470 kt 76+3985 kt 76+3904 kt 76+3951 kt
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Fonte: INE, APCOR, 1Considerando que a exportação corresponde a 90 % da produção total

Cortiça

ÁREA DE MONTADO DE SOBRO

VALORES DE EXPORTAÇÃO

PRODUÇÃO DE CORTIÇA

EVOLUÇÃO DO N.º DE EMPRESAS

Itália (un.: 1000 ha)

Tunísia (un.: 1000 ha)

França (un.: 1000 ha)

Argélia (un.: 1000 ha)

Marrocos (un.: 1000 ha)

Espanha (un.: 1000 ha)

Portugal (un.: 1000 ha)

3%3%
(65)4%

(86)

33%
(705)

27%
(574)

18%
(383)

11%
(230)

	» O sobreiro é a segunda maior espécie dominante em 
Portugal, contando com mais de 705 mil hectares de 
montado de sobro, concentrando 33% do total da área 
mundial, dos quais 84% do total da área se encontra no 
Alentejo. 

	» Em termos de atividade no setor, são mais de 680 
empresas que pertencem à indústria registadas em 
2016, - 12 % face ao ano de 2008. 

	» Para além de líder em produção, Portugal detém a 
quota de + 60% do total das exportações mundiais de 
cortiça tendo, em 2018, superado 1000 M € com uma 
tendência crescente contínua, representando 1 % das 
exportações totais portuguesas. 

	» + 70 % dos produtos derivados da cortiça são as rolhas, 
que correspondem a + 700 M €, sendo França o maior 
importador, seguido dos EUA e Itália.

2015

+754

+176 kt +184 kt +197 kt +200 kt

2016

+769

2017

+814

2018

+828

Un.: M €

+5,8%

901,5
936,4

988,0
1066,6

± 220k1

ton
+ 2 % face a 2017

49,2 % 
do total 
mundial

316 ton / 1000 ha

781
670

633
592

646 631
670 677 685

2008 2012 2016

ESTRUTURA DE VENDAS DAS EXPORTAÇÕES

Cortiça natural

Rolhas de cortiça natural

Outras Rolhas

42%

9%

29%

Rolhas
+ 710 M €

É hoje genericamente reconhecido o papel insubsti-
tuível da Floresta na gestão global do Planeta Terra.

Fonte de produtos biodegradáveis essenciais à vida 
humana, a floresta é também fornecedora de bens 
intangíveis como a qualidade do ar que respiramos. 
A sua beleza paisagística; o abrigo e alimento que 
fornece a biodiversidade das espécies; o efeito que 
exerce no clima, tornam as árvores que a compõem 
um tesouro do passado, uma riqueza do presente 
e uma esperança (verde!) para o futuro.

É assim um imperativo categórico contribuir ativa-
mente para uma gestão sustentável da floresta, 
desenvolvendo uma política activa de renovação 
e valorização da mesma.

Procurar um justo e sensato equilíbrio entre floresta 
natural e floresta de produção; defender a floresta 
contra o mal demoníaco dos incêndios; certificar e 
disciplinar os diferentes procedimentos florestais; 
maximizar a obtenção de energia da biomassa e cor-
relativo aproveitamento de resíduos – são tarefas de 
ontem, de hoje e de amanhã. Na verdade, o passado 
o presente e o futuro da floresta marcham a par da 
vida na Terra.

Manuel Oliveira
Economista

A floresta – passado, presente e futuro



Internacionalizar o setor 
agro-alimentar

O setor agrícola é hoje um dos setores que maior 
potencial de crescimento apresenta, não só no que 
respeita ao desenvolvimento do mercado interno 
(português), mas também muito no que diz respeito 
a processos de internacionalização.

Neste contexto, e sendo um setor que estava até há 
pouco tempo muito centrado numa gestão familiar 
e de alguma forma informal, novos desafios se colo-
cam e que deverão estar devidamente enquadrados 
com as suas especificidades, como é o caso: 
i.	 da Sazonalidade das colheitas;
ii.	 processos;
iii.	 entrada em novos mercados.

O atual contexto internacional, que é caracterizado 
pela globalização da economia, releva a importância 
do desenvolvimento de processos de internacio-
nalização por parte dos agentes económicos, quer 
no sentido da promoção do crescimento, quer pela 
própria procura da sustentabilidade organizacional.

Tendo presente a potencialidade dos produtos 
agro-alimentares portugueses, é pois crucial que 
as empresas encarem os processos de internacio-
nalização como estratégias a levar a cabo para a 
sua própria sustentabilidade.

Por forma a que os processos de internacionali-
zação possam potenciar melhores resultados no 
futuro, deverão os mesmo estar assentes no plano 
estratégico da empresa e incorporar atividades 
como:
	» O Desenvolvimento de um estudo de mercado 

prévio, onde a empresa poderá ter uma base 
informativa potenciadora de tomada de decisões 
e da pertinência do mercado;

	» Seguida de uma primeira visita ao mercado, 
no sentido de perceber, in loco, as prática 
 comerciais e as oportunidades existentes;

	» Desenvolvimento de um Plano de Marketing, 
como ferramenta orientadora da ação no  
mercado; 

	» E que irá despoletar em ações comerciais concre-
tas, que podem passar pelo desenvolvimento 
ou participação em missões comerciais, com 
realização de reuniões B2B, por forma a se poder 
estabelecer as parcerias ou interações comerciais; 
Participação em feiras ou certames, no mercado; 
desenvolvimento de sessões de apresentação no 
mercado bem como outras ações comerciais.

Para estes desígnios, existem apoios concretos no 
âmbito do Portugal 2020, em diversas medidas de 
apoio, que são efectivos instrumentos de financia-
mento destes processos.

Pedro Neto 

Partner - Corporate Finance 

(Internacionalização)

As indústrias nacionais consumidoras de matérias-
-primas florestais (madeira de pinho, madeira de 
eucalipto, cortiça e pinhão) são muito competitivas 
a nível global, apresentando EBITDA’s que compa-
ram favoravelmente com os benchmarkings. Mesmo 
durante a fase de crise económica global conseguiram 
manter ou aumentar as suas quotas de mercado.

O consumo nacional de produtos florestais (lenhosos 
e não lenhosos) tem crescido consistentemente, pers-
petivando-se uma procura crescente para o futuro.

A conjugação deste padrão de Procura com o decrés-
cimo da Oferta ao nível da produção florestal – recor-
de-se que em 2017 arderam 15,7% e 14,5% da área 
total de pinho e eucalipto, respetivamente, tendo a 
produção de cortiça estagnado ou diminuído – cria 
um défice crescente de matérias primas florestais. 
Por exemplo, os défices de madeira de pinho e de 
eucalipto nacionais representaram em 2018, respeti-
vamente 58% e 25% do consumo total. 

A realidade biofísica Portuguesa (com elevada produ-
tividade primária dos ecossistemas florestais, e grande 
diversidade dos mesmos), a Procura consistente de 
muitos segmentos de produtos florestais e a boa 
rede de infraestruturas possibilita aos investidores 
excelentes oportunidades de mitigação dos riscos 
sistemáticos (de mercado) e rentabilidades muito 
interessantes e superiores, em média, à conseguida, 
por exemplo, em países nórdicos. 

Num futuro breve, essa rentabilidade pode vir a ser 
reforçada pela remuneração (pública ou privada) do 
valor acrescentado pelos serviços do ecossistema 
(sequestro de carbono, conservação do solo, preser-
vação dos níveis de biodiversidade, qualidade/quanti-
dade da água...) prestados pelas florestas.

Existe racional económico e estratégico para reforçar 
o investimento na florestal nacional por parte não só 
dos tradicionais players do setor como também de 
novos investidores que procuram ativos reais varia-
ção de valor não esteja correlacionada com outros 
setores da economia (ativos mobiliários, imobiliários 
urbanos e obrigações). 

Contudo, tal só poderá acontecer se a escala do 
investimento for adequada, o que implica uma dis-
rupção na escala da oferta de transações (aquisições 
ou arrendamentos) de ativos florestais, que terá 
de aumentar significativamente; se os riscos não 
sistemáticos forem mitigados, o que implica novos 
modelos de organização e gestão da paisagem que 
possibilitem menores cargas de combustível (intensi-
ficando as atividades combinadas de pastoreio e fogo 
controlado) e maior adaptabilidade às esperadas con-
dições climáticas extremas, o que, novamente, só será 
realizável com uma escala adequada das unidades de 
investimento florestal. 

Luís Unas
Fundo Floresta Atlântica

Matérias-primas florestais



42 | Autores Centro de Competências da Agricultura | 43  

Autores Centro de Competência 
da Agricultura

Para saber mais e conversar sobre os desafios e oportunidades do Setor Agrícola em Portugal, 
entre em contacto connosco:

Cecília Gaspar

Diretora 
(Financeira)
 
cecilia.gaspar@moneris.pt

Teresa Lemos

Manager de Risco 
& Compliance 
(Estratégia)

teresa.lemos@moneris.pt

António Dias

Consultor Sénior 
(Apoios & Incentivos)

antonio.dias@moneris.pt

João Nunes

Supervisor 
(Fusões & Aquisições)

jnunes@moneris.pt

A Moneris investe continuamente no desenvolvi-
mento de especialização focada no setor. O nosso 
compromisso de tempo e recursos permite-nos 
antecipar as necessidades e/ ou tendências de 
mercado e desenvolver uma visão clara sobre as 
questões relevantes da indústria. Os nossos pro-
fissionais podem fornecer informações valiosas 
sobre questões de gestão diversificadas, tais como 
contabilidade, impostos, e consultoria numa série 
de setores económicos.

Desenvolvemos Centros de Competência que 
permitem-nos pensar proativamente nos mais 
variados mercados e nas suas tendências e desafios. 
Reunimos um grupo de profissionais experientes e 
qualificados em indústrias e setores, tendo em vista 
o desenvolvimento de soluções integradas e espe-
cializadas que respondam aos mesmos. Na Moneris 
temos como Centros de Competências: Agricultura, 
Educação, Setor Social e Turismo.

Agricultura e Agroindústria
O setor agrícola e cooperativo contribui signi-
ficativamente para a dinamização da economia 
portuguesa, caracterizando-se atualmente por 
algum crescimento e pelo interesse dos jovens 
empreendedores. É um setor com caraterísticas 
e necessidades muito específicas, que tem passado 
por uma contínua adaptação a novas práticas, 
a novos mercados, a novos conceitos, a novos 
paradigmas. 

A Moneris fruto da sua dispersão geográfica detém 
um know-how único e diferenciador. Acompanhamos 
centenas de empresários agrícolas por todo o país 
e conhecemos bem as suas ambições, desafios 
e contextos. O sucesso da Moneris neste setor 
é este conhecimento profundo do setor e das 
suas pessoas.

Como podemos ajudar?
Posicionando-se no mercado como líder na pres-
tação de serviços de contabilidade, consultoria e 
apoio à gestão, a Moneris diferencia-se pela sua 
especialização e profissionalização em diversos 
setores de atividade. Com mais de 4000 clientes 
desde micro empresas a PMEs, passando também 
pelas empresas de grande dimensão nacional 
e internacional, contamos com um significativo 
portfolio de empresas do setor agrícola, às quais 
dedicamos um conjunto de serviços e soluções 
especializadas e direcionado às suas necessidades 
específicas.

Os nossos serviços
Através do nosso know-how e experiência no setor, 
disponibilizamos aos nossos clientes uma solução 
integrada de serviços de consultoria especializada:
	» Contabilidade financeira e reporting
	» Assessoria fiscal
	» Processamento de salários e gestão de RH
	» Apoio na elaboração de candidaturas 

 a financiamentos e incentivos
	» Elaboração de estudos setoriais e de cultura
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A Moneris tem uma abordagem focada no cliente, com 
uma oferta integrada de serviços e soluções que permite 
prestar às organizações um apoio de 360 graus na área da 
gestão, promovendo a excelência da informação financeira 
e a melhoria dos processos de tomada de decisão críticos 
para o seu sucesso. 

Somos o maior grupo nacional de contabilidade e apoio à 
gestão, presente de norte a sul de Portugal, com uma rede 
de 20 escritórios sustentada por, aproximadamente, 300 
consultores.

Os nossos serviços são garantidos por equipas com 
um profundo conhecimento em todos os setores de 
atividade, o que permite que cada cliente beneficie do 
apoio de profissionais que entendem os seus desafios e o 
acompanham em cada obstáculo. Conhecer bem os nossos 
clientes é para nós essencial, para que possamos responder 
proativamente às suas necessidades.

Partilhamos a sua 
visão do futuro.

contabilidade e reporting
assessoria fiscal
recursos humanos
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risco e compliance
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